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O Brasil enfrenta situação de risco em virtude da introdução de doenças 
emergentes como Zika Vírus, e as já conhecidas Febre Chinkungunya e Dengue, 
transmitidas pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti. O perfil epidemiológico destas 
doenças apontam sérios riscos de saúde pública, com complicações como a 
microcefalia relacionada ao Zika Vírus. Dentre as várias estratégias utilizadas no 
combate ao vetor e com o objetivo de envolver as instituições públicas estaduais e 
federais nessa luta, propôs-se o lançamento do Programa de Brigadas contra o 
Aedes aegypti no Estado do Amazonas. O objetivo é adotar medidas de controle 
por meio da eliminação de criadouros, ampliando as ações preventivas, realizadas 
por servidores nas instituições públicas. Cada instituição indicou servidores, que 
foram capacitados para atuarem como multiplicadores do programa em suas 
respectivas unidades. O programa foi constituído em 3 etapas: capacitação aos 
multiplicadores; certificação das Instituições por meio da implantação do selo do 
Programa após formação dos brigadistas; avaliação das atividades de mobilização 
socioeducativas e controle vetorial, sob supervisão e suporte técnico das equipes 
da FVS. Resultados parciais apontam que até o final do mês de maio foram 
treinadas 129 instituições públicas estaduais, federais e internacional (UNICEF) e 
1.593 profissionais foram capacitados para atuarem como multiplicadores do 
Programa. Foram implantadas 244 equipes de Brigadas com 974 brigadistas. 
Constata-se a boa adesão das instituições ao Programa, bem como às inspeções 
realizadas semestralmente de forma randomizada, pela Fundação de Vigilância em 
Saúde, com validação anual para permanência no Programa. 
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